Erhvervsuddannelse
for voksne (EUV)

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
Pædagogisk assistent og SOSU-uddannelserne.
Fra august 2015, vil EUV være den direkte vej til at blive faglært, hvis du er over 25 år,
når du første gang starter på en af vores uddannelser.
EUV er særligt tilrettelagte erhvervsuddannelser for voksne på 25 år og derover. En
EUV er et målrettet forløb, der som hovedregel er kortere end en ungdomserhvervsuddannelse.
Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du
har i forvejen.
Du kan være i beskæftigelse eller ledig, når du starter på en EUV.
Uddannelse, som bygger på din viden og erfaring
EUV henvender sig til dig, som er fyldt 25 år og som har bestået dansk og matematik
på grundskolens 9. og/eller 10. klasses niveau.
Realkompetencevurdering (RKV) vil være første trin til optagelse på en af SOSU
Nords uddannelser og grundlaget for fastlæggelse af dit uddannelsesforløb.
EUV bygger videre på den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Som optakt til
en EUV vil SOSU Nord derfor vurdere dine samlede kompetencer i forhold til den
uddannelse, du søger ind på.

EUV er opdelt i 3 mulige indgange
Din baggrund

Vurdering af
kompetencer

EUV 1

½ - 10 dage

Grundforløb

Hovedforløb

Økonomi

Intet grundforløb

Reduceret
hovedforløb

Elevløn/SU/
dagpenge
som led i en
jobplan

Fyldt 25 år

Ingen praktik
Minimum 2 års
relevant
erhvervserfaring
Hvis du mener, at du har relevant erhvervserfaring svarende til 2 år så kontakt
biha@sosunord.dk eller mast@sosunord.dk
EUV 2

½ - 10 dage

Op til 20
uger

Fyldt 25 år
Nogen uddannelses- og eller
relevant erhvervserfaring
EUV 3

Reduceret
hovedforløb
Reduceret
praktik

½ - 10 dage

20 uger

Fyldt 25 år
Ingen relevant erhvervserfaring eller
forudgående uddannelse

Fuldt hovedforløb
Fuld praktik
(svarende til
EUD)

Elevløn/
dagpenge
som led i en
jobplan

Elevløn/
dagpenge
som led i en
jobplan

Økonomi under uddannelsen
Har du en uddannelsesaftale får du elevløn.
Er du ikke i beskæftigelse, og har du:
• Ikke behov for praktik (EUV1): SU-berettiget eller dagpenge som led i jobplan
• Behov for praktik (EUV 2 og 3), hvor du har truffet uddannelsesaftale med et
praktiksted: elevløn
• Behov for praktik (EUV 2 og 3), hvor du ikke har truffet aftale med et praktiksted:
SU-berettiget til grundforløbet. Der skal foreligge en uddannelsesaftale med et
praktiksted: elevløn eller dagpenge som led i en jobplan

Kontaktoplysninger:
Uddannelsessted
Uddannelsen afholdes på:
SOSU Nord Vendsyssel, Hedevold 11, 9800 Hjørring
SOSU Nord Aalborg, På Sporet 8A, 9000 Aalborg
Hvordan kommer du i gang?
Indsend ansøgningsskema om realkompetencevurdering, samt
relevant dokumentation til SOSU Nord, På Sporet 8A, 9000 Aalborg.
Du vil herefter blive kontaktet af SOSU Nord med henblik
på tidspunkt for afholdelse af RKV.

Følg SOSU Nord
på Facebook

Ansøgningsskema om RKV finder du på:
www.sosunord.dk under erhvervsuddannelse for voksne.
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